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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130
Ταχ. Κώδικας : 68100
Πληροφορίες : Πυλαρινού Αναστασία
Τηλέφωνο
: 2551089365
Fax
: 2551089367
E-mail
: a.pylarinou@ekab.gr

Αλεξανδρούπολη, 19 Οκτωβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. : 6463
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:
ΠΡΟΣ :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ’ αρ. 240/17-10-18
αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των
παρακάτω ανταλλακτικών για ασθενοφόρα VW.
Τα παρακάτω ανταλλακτικά να είναι πρώτης τοποθέτησης ή εφάμιλλης ποιότητας (OEM, OES) και να
συνοδεύεται με δυο χρόνια εγγύηση και απεριόριστα χιλιόμετρα εντός των δυο ετών και με πιστοποίηση
που να βεβαιώνει ότι πληροί τα ποιοτικά κριτήρια του κατασκευαστή.
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών που αναφέρονται.
Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Αριθμός
Αιτήματος

Προμήθεια

ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΚΩΔ: A9068200264

Τεμάχια

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών

2

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
240/17-10-18
ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
CPV:34330000-9 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΩΔ: Α0028115233

1

ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ
ΚΑΘΡΕΠΤΗ
ΚΩΔ: Α 0018228920

1

Πιθανή
Δαπάνη
με ΦΠΑ
Έως

Πληροφορίες

260,40€
Τρίτη
30 Οκτωβρίου
2018 έως
14:00 μ.μ.

74,40 €

Γρηγοριάδης Κων/νος
Τηλ: 2551089350
Fax: 2551089367
alexandroupoli@ekab.gr

37,20 €
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ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΚΩΔ: Α9068260040
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΕΞΙΟ
ΚΩΔ: Α9068260140

240/17-10-18
CPV:34330000-9

ΠΙΣΩ ΑΡ. ΦΑΝΟΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
ΚΩΔ: Α9068200256

3

18,60€

3

18,60€

1

Τρίτη
30 Οκτωβρίου
2018 έως
14:00 μ.μ

31,00€

Γρηγοριάδης Κων/νος
Τηλ: 2551089350
Fax: 2551089367
alexandroupoli@ekab.gr

ΠΙΣΩ ΑΡ. ΦΑΝΟΣ
KΩΔ: Α9068200164

2

260,40€

ΠΙΤΣΙΛΗΘΡΑ
ΚΩΔ: Α0008604547

10

148,80€

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), και στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ekab.gr) .

OPOI:
1.Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει
την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή το είδος, το αργότερο σε 30 ημέρες
από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης.
5. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με ΧΕΠ, μετά την παραλαβή του είδους από την αρμόδια οικονομική
υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
6. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
7. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση,
απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27, 28, 32, 33 και 34 του ΠΔ. 118/07.
8. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. Για ότι δεν
περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
όπως εκάστοτε ισχύουν.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφορά είναι μία υπεύθυνη δήλωση στην
οποία να αναγράφονται και να υπογράφονται από τους προμηθευτές τα εξής:
1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα.
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο,
α) φάκελος με Τεχνική προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται και θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά πιστοποιητικά που ζητούνται.

β) φάκελος με Οικονομική προσφορά εγγράφως και αριθμητικώς. Θα αναφέρεται η τιμή χωρίς
ΦΠΑ και το ΦΠΑ που αναλογεί. Υπογραμμίζουμε ότι η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να
ξεπερνά την εγκεκριμένη προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089365
Fax:2551089367, με την ένδειξη: «Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 240/2018»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Κ.Α.Β. - 9

Χρήστος Λίμας
Παιδοχειρουργός
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Το όποιο ανταλλακτικό ενός αυτοκινήτου προσδιορίζεται µονοσήµαντα από τον τύπο του αυτοκινήτου,
για το οποίο προορίζεται, και τον κωδικό ανταλλακτικού που όρισε ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου.
Ταυτόχρονα ο κωδικός ανταλλακτικού του κατασκευαστή του αυτοκινήτου προσδιορίζει και όλες τις
ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει το πρότυπο ανταλλακτικό το οποίο χρησιµοποιείται στη
γραµµή συναρµολόγησης του οχήµατος (ανταλλακτικό πρώτης τοποθέτησης) και τις οποίες ιδιότητες και
ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει υποχρεωτικώς να πληρούν και τα υπό προµήθεια ανταλλακτικά.
Συνεπώς τα προς προµήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι

Γνήσια Ανταλλακτικά

ή Εφάµιλλης

Ποιότητας Ανταλλακτικά, κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 461/2010 (Block Exemption
Regulation).

Ως Γνησία Ανταλλακτικά γίνονται δεκτά τα παρακάτω:
α) O.E. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.=Original Equipment): Πρόκειται για ανταλλακτικά
αυτοκινήτων,

που

κατασκευάζονται

από

κορυφαίους

κατασκευαστές

µε

τους

οποίους

οι

αυτοκινητοβιοµηχανίες έχουν συνάψει συµβόλαια προµηθειών. Τα ανταλλακτικά αυτά πωλούνται σε
συσκευασίες που φέρουν το εµπορικό σήµα της αυτοκινητοβιοµηχανίας και συνήθως αποκαλούνται
«Γνήσια ανταλλακτικά / Genuine parts» αυτοκινήτων.
β) O.E.M./O.E.S. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer & O.E.S.=
Original Equipment Supplier): Πρόκειται για τα ίδια ακριβώς ανταλλακτικά αυτοκινήτων µε τα γνήσια, τα
οποία προέρχονται ακριβώς από τους ίδιους κατασκευαστές ανταλλακτικών, που προµηθεύουν τις
αυτοκινητοβιοµηχανίες µε ανταλλακτικά αυτοκινήτων πρώτης τοποθέτησης. Τα ανταλλακτικά αυτά
πωλούνται στις συσκευασίες του κατασκευαστή τους και όχι στις συσκευασίες που φέρουν το εµπορικό
σήµα κάθε αυτοκινητοβιοµηχανίας.

Ως Εφάµιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά (Matching Quality Spare Parts) γίνονται δεκτά τα
ανταλλακτικά που ο παραγωγός τους είναι σε θέση, ανά πάσα στιγµή, να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά
αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά µέρη που χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση των
σχετικών αυτοκινήτων οχηµάτων.

Ειδικώς για το τµήµα της διασκευής ενός οχήµατος σε Ασθενοφόρο, ο διασκευαστής χρησιµοποίει, ως
επί το πλείστον, τον κωδικό του εξαρτήµατος που όρισε ο παραγωγός του εξαρτήµατος και δεν ορίζει
άλλον δικό του κωδικό. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, το ανταλλακτικό και χαρακτηριστικά του
προσδιορίζονται από το κωδικό του παραγωγού του.
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Στην περιγραφή ενός ανταλλακτικού είναι δυνατόν να ζητούνται

“Ανταλλακτικά εργοστασιακής

ανακατασκευής”. Σε αυτή την περίπτωση καθορίζονται τα ακόλουθα:
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ανακατασκευής (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πρόκειται για
προηγουµένως χρησιµοποιηµένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία έχουν υποστεί ανακατασκευή και
λειτουργούν ως καινούρια ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Εφόσον ζητούνται, γίνονται δεκτά µόνον
εργοστασιακής ανακατασκευής ανταλλακτικά. ∆ηλαδή ανταλλακτικά που ανακατασκευάστηκαν σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές, τον ποιοτικό έλεγχο και την έγκριση του αρχικού κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση
δεν γίνονται δεκτά απλώς µεταχειρισµένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γ. Τζηµόπουλος

2. Ι. Αδάµπας

3. Α. Παπαδόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 240/2018

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

Είδος
ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΚΩΔ: A9068200264
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΩΔ: Α0028115233
ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ
ΚΩΔ: Α 0018228920
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΚΩΔ: Α9068260040
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΕΞΙΟ
ΚΩΔ: Α9068260140
ΠΙΣΩ ΑΡ. ΦΑΝΟΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
ΚΩΔ: Α9068200256
ΠΙΣΩ ΑΡ. ΦΑΝΟΣ
KΩΔ: Α9068200164
ΠΙΤΣΙΛΗΘΡΑ
ΚΩΔ: Α0008604547

Τιμή Ποσότητα Σύνολο
μονάδας

ΦΠΑ

2
1
1
3
3
1
2
10
Γενικό σύνολο

/

/ 2018

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)

Τελικό
σύνολο

